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Lista 14/03.01.2013 – Asistenţă în implementare - beneficiarii proiecte POSDRU

1. Întrebare: Puteţi defini şomerii pe termen lung din punct de vedere al Programului
POSDRU?
Răspuns: Ghidul Indicatorilor POSDRU - ianuarie 2012, Glosar de termeni explică
termenul "şomer de lungă durată", conform Ordinului preşedintelui ANOFM nr.
205/2005, astfel:
"Şomerii de lungă durată sunt persoanele care se află în şomaj neîntrerupt pentru o
perioadă:
- mai mare de 6 luni, în cazul tinerilor în vârstă de sub 25 de ani
- mai mare de 12 luni în cazul persoanelor în vârstă de 25 de ani şi peste".
2. Întrebare: Este obligatoriu ca semnătura compusă POSDRU să conţină şi sigla
beneficiarului?
Răspuns: Decizia de a include logo-ul propriu este la latitudinea beneficiarului.
Conform prevederilor Manualului de identitate vizuală pentru POSDRU şi ale
contractului de finanţare, beneficiarul are obligaţia de a publica semnătura POSDRU
pe toate materialele de informare şi publicitate produse în cadrul proiectului.
3. Întrebare: Vă rugăm să ne comunicaţi unde să trimitem declaraţia pe proprie
răspundere privind veridicitatea datelor introduse în ActionWeb aferente grupului
ţintă.
Răspuns: Veţi transmite aceasta adresa la OIRPOSDRU Regiunea Vest. Datele de
contact - adresă: Strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, cod poştal 300125, Timişoara,
Jud. Timiş.
4. Întrebare: Sunt eligibile cheltuielile cu personalul reprezentând concediul de odihna
aferent perioadei lucrate în proiect în baza unui Contract Individual de Muncă, atât
pentru personalul solicitantului cât şi pentru cel al partenerilor ?
Răspuns: Cheltuielile cu concediul de odihnă sunt eligibile conform legislaţiei în
vigoare, atât pentru Beneficiar cât şi pentru Parteneri raportat la durata de lucru
(norma de lucru) din cadrul proiectului.

